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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju, 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā mākslīgā intelekta (MI), robotikas un saistīto tehnoloģiju izmantošana ikdienas 
dzīvē un darbavietā pastāvīgi pieaug, tādējādi būtiski pārveidojot pašreizējās 
sociālekonomiskās struktūras; tā kā MI ir jāsniedz labums iedzīvotājiem un sabiedrībai, 
uzlabojot dzīves kvalitāti, radot jaunas nodarbinātības iespējas un uzlabojot Savienības 
konkurētspēju; tā kā MI ir būtiska digitālās ekonomikas daļa un tam ir potenciāls 
veicināt labklājību un atvieglot pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, ja to izmanto prasmīgi;

B. tā kā MI ir uzskatāms par sistēmu, kura ir iezīmīga ar intelektisku rīcību, jo tā analizē 
savu apkārtējo vidi un ar zināmu autonomiju veic darbības, ar kurām tā sasniedz 
konkrētus mērķus; tā kā MI sistēmas var būt balstītas tikai uz programmatūru, 
darbojoties virtuālā vidē, piemēram, kā balss asistenti, attēlu analīzes programmatūra, 
meklētājprogrammas, runas un sejas atpazīšanas sistēmas, vai tās var būt iestrādātas 
tehniskās ierīcēs, piemēram, progresīvos robotos, autonomajos automobiļos, bezpilota 
lidaparātos vai lietiskā interneta lietojumprogrammās;1

C. tā kā MI ir stratēģiska prioritāte, kuras pilnu potenciālu var sasniegt tikai tad, ja lietotāji 
un patērētāji apzinās iespējamos ieguvumus un problēmas, ko tas rada; tā kā uzņēmumi, 
kā arī darba ņēmēji un to pārstāvji bieži vien nav informēti ne par MI lietojumiem, ne 
par to pamatā esošajām funkcijām un datiem; tā kā ir fiksēti gadījumi, kad MI lietojumi 
pārkāpj spēkā esošos noteikumus, piemēram, datu aizsardzību;

D. tā kā MI var radīt ekonomiskus un sociālus ieguvumus, kā arī jaunas iespējas 
uzņēmumiem un darba ņēmējiem, vienlaikus radot virkni ētisku, juridisku un ar 
nodarbinātību saistītu problēmu; tā kā MI izmantošana darba vietā var veicināt 
iekļaujošu darba tirgu un ietekmēt arodveselību un drošību un vienlaikus to var 
izmantot arī, lai uzraudzītu, izvērtētu, prognozētu un vadītu darba ņēmēju sniegumu, 
tieši un netieši ietekmējot viņu karjeru; tā kā, izmantojot MI, ir pozitīvi jāietekmē darba 
apstākļi un tā pamatā ir jābūt cilvēktiesību ievērošanai, kā arī Savienības pamattiesību 
un vērtību ievērošanai; tā kā MI ir jābūt vērstam uz cilvēku, jāuzlabo cilvēku un 
sabiedrības labklājība un jāveicina godīga un taisnīga pārkārtošanās;

E. tā kā MI ir būtiska ietekme uz darba tirgu2; tā kā tas var aizstāt darba ņēmējus, kuri veic 
vienas un tās pašas darbības, atvieglot cilvēka un iekārtas sadarbīgās darba sistēmas, 
palielināt konkurētspēju un labklājību un radīt jaunas kvalificēto darba ņēmēju darba 
iespējas; tā kā nodarbinātības vide strauji attīstās un tiek lēsts, ka 65 % no šodienas 
bērniem strādās pilnīgi jauna veida darba vietās, un tā kā darba ņēmēji ir jāpārkvalificē 
un ir jāuzlabo viņu iemaņas, jo īpaši attiecībā uz digitālajām prasmēm, lai nodrošinātu, 
ka neviens netiek atstāts novārtā un ka ir pietiekams kvalificētā darbaspēka 

1 Komisijas paziņojums “Mākslīgais intelekts Eiropai”, COM(2018) 237 final
2 STOA, “The ethics of artificial intelligence: issues and initiatives” (Mākslīga intelekta ētika: problēmjautājumi 
un iniciatīvas), 2020. gada marts
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piedāvājums3;

F. tā kā saskaņā ar Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra datiem aptuveni 43 % 
Savienības pieaugušo darbinieku savā darba vietā ir saskārušies ar jaunām 
tehnoloģijām; tā kā aptuveni septiņiem no desmit Savienības darba ņēmējiem ir 
nepieciešamas vismaz nelielas digitālās prasmes, lai veiktu savu darbu;4 tā kā vidēji 
aptuveni ceturtajai daļai Savienības iedzīvotāju nav nekādu digitālo prasmju vai to 
līmenis ir zems; tā kā digitālajai plaisai ir īpaši sociāli ekonomiskie, dzimuma, vecuma, 
ģeogrāfiskie un pieejamības aspekti, kas ir jārisina; tā kā 42 % darba ņēmēju 
uzņēmumos, kas savos uzņēmējdarbības procesos izmanto MI, uzskata, ka šādas 
darbības rada ētikas jautājumus, kas ir jārisina; tā kā 28 % darba devēju uzskata, ka MI 
piemērošana nav attīstījusies pilnā mērā, jo šī joma nav reglamentēta no ētikas 
viedokļa;5

G. tā kā Covid-19 pandēmija lika saprast, cik svarīgi ir digitāli risinājumi, tostarp tāldarbs, 
kā arī tā tehniskās un sociālās sekas; tā kā Savienības līmenī kopēju noteikumu attiecībā 
uz MI piemērošanu darba vietā, kas varētu radīt tirgus izkropļojumus un neizdevīgus 
konkurences apstākļus, nav; tā kā MI ir jāpiemēro atbilstošs tiesiskais regulējums;

H. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) ir izstrādājusi MI veltītas 
rekomendācijas6;

I. tā kā Eiropas Savienības Padome attiecībā uz MI mudina veicināt ētisku un uz cilvēku 
vērstu pieeju7;

J. tā kā sociālie partneri Savienības līmenī noslēdza pamatnolīgumu par digitalizāciju, 
kurā cita starpā ir iekļauta nodaļa “Mākslīgais intelekts un principa “cilvēks kontrolē” 
nodrošināšana”8;

K. tā kā dažas dalībvalstis jau ir izveidojušas īpašas struktūras, kas uzrauga un novērtē MI 
ietekmi darba vietā;

L. tā kā centieni novērst ar dzimumu saistītus aizspriedumus un nevienlīdzību digitālajā 
nozarē ir nepietiekami; tā kā dzimumu atšķirības saglabājas visās digitālo tehnoloģiju 
jomās un jo īpaši MI jomā, tādējādi tuvākajā nākotnē digitālajā nozarē nostiprinot 
vīriešu aizspriedumu trajektoriju,

1. uzsver nepieciešamību rūpīgi izvērtēt iespējas un problēmas, ko MI lietojumi rada 
privātos un valsts uzņēmumos, kā arī valsts pārvaldē saistībā ar darba vietām un darba 
ņēmējiem, tostarp to ietekmi uz darba un privātās dzīves līdzsvaru, darba organizāciju 
un darbplūsmām; uzskata par nepieciešamu nodrošināt, lai sociālais dialogs netiktu 

3 Eiropas Parlaments “Encouraging STEM studies for the labour market” (“STEM pētījumu veicināšana darba 
tirgum”), 2015. gada marts
4 Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs, “Eiropas prasmju un nodarbinātības pētījums”
5 Capgemini pētniecības institūts, “Kāpēc organizācijas gūs labumu no ētikas jautājumu MI jomā risināšanas”, 
2019. gada jūlijs
6 ESAO, “Mākslīgā intelekta padomes ieteikums”, 2019. gads, 
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449.
7 Eiropas Savienības Padome “Padomes secinājumi par Eiropas digitālās nākotnes veidošanu”, 2020. gada jūnijs.
8 Eiropas sociālo partneru pamatnolīgums par digitalizāciju, 2020. gada jūnijs.
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ignorēts un lai jau no lēmumu pieņemšanas procesa paša sākuma notiktu apspriešanās ar 
darba ņēmējiem un viņu pārstāvjiem un viņi saņemtu pietiekami daudz informācijas; 
uzsver, ka MI ieviešanai ir jābūt pārredzamai un ka MI sistēmas darbavietā darba 
ņēmēju privātumu un cieņu pārkāpt nedrīkst;

2. norāda, ka pirms MI sistēmu izstrādes, ieviešanas un īstenošanas ir jāveic visaptverošs 
riska novērtējums par to ietekmi uz pamattiesībām un darba apstākļiem, tostarp no 
arodveselības un darba drošības, kā arī to sociālo seku viedokļa; novērtējumos ir 
jāietver riski, kas ir saistīti ar cilvēku lēmumu pieņemšanu un sociālo diskrimināciju, kā 
arī tajos ir jāizvērtē jaunparādījušies arodriski;

3. norāda, ka MI risinājumi var uzlabot darba apstākļus un dzīves kvalitāti, tostarp uzlabot 
darba un privātās dzīves līdzsvaru un nodrošināt labāku pieejamību personām ar 
invaliditāti, paredzēt darba tirgus attīstību un atbalstīt cilvēkresursu pārvaldību, lai 
novērstu cilvēknosacītus aizspriedumus, taču tie var radīt bažas arī attiecībā uz 
privātumu un arodveselību un drošību, piemēram, tiesības atslēgties no darba, un novest 
pie darba ņēmēju nesamērīgas un nelikumīgas uzraudzības un novērošanas, aizskarot 
viņu cieņu un privātumu, kā arī aizspriedumainu algoritmu dēļ, tostarp no dzimuma vai 
rases un etniskā viedokļa9, un neaizsargātas grupas apdalošu algoritmu dēļ izraisīt 
diskriminējošu attieksmi, tajā skaitā darbā pieņemšanas procesos; turklāt pauž bažas par 
to, ka MI var apdraudēt cilvēku brīvību un autonomiju un veicināt darba ņēmēju garīgās 
veselības problēmas, piemēram, izdegšanu, tehnoloģisku stresu, psiholoģisko pārslodzi 
un nogurumu; uzsver, ka MI risinājumiem darbavietā ir jābūt pārredzamiem, taisnīgiem 
un ar tiem ir jāvar novērst jebkādu negatīvu ietekmi uz darba ņēmējiem;

4. uzsver, ka kompetentajām iestādēm vajadzētu būt piekļuvei visai informācijai par 
apmācībā izmantotajiem datiem, statistikas modeļiem un teorētiskajiem principiem, kas 
ir saistīti ar MI risinājumiem, kā arī par to rezultātu empīrisko derīgumu;

5. uzskata, ka MI var palīdzēt labāk izmantot personu ar invaliditāti prasmes un 
kompetences un ka MI izmantošana darba vietā var veicināt iekļaujošus darba tirgus un 
augstākus nodarbinātības rādītājus personām ar invaliditāti;

6. uzsver, ka jaunās tehnoloģiskās iespējas, piemēram, MI, un darba efektivitātes 
novērtējums nedrīkst novest pie nevienlīdzīgām tehnoloģiski uzlabotām spējām un 
dehumanizētas digitālās vides nākotnē; uzsver, ka inovācijas ētikā ir jāievēro 
humānisma pieeja;

7. uzskata, ka lietotāji, tostarp darba ņēmēji un patērētāji, ir jāinformē obligāti par to, kad 
sistēma izmanto MI, jo īpaši attiecībā uz personalizētiem produktiem vai 
pakalpojumiem, un viņi ir jāinformē konstruktīvā, viegli saprotamā un pieejamā veidā 
par visiem ētiskajiem aspektiem, kas skar attiecībā uz viņiem izmantotos MI lietojumus, 
lai viņi varētu pieņemt uz informāciju balstītus lēmumus; uzsver, ka ir svarīgi izprast, kā 
algoritmi apstrādā un izvērtē datus un kā minētos procesus var ierobežot vai apturēt; 
uzsver, ka ir jāattīsta kompetence, nodrošinot darba ņēmēju un viņu pārstāvju apmācību 

9 Eiropas Parlaments: “Education and employment of women in science, technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender equality” (“Sieviešu izglītība un nodarbinātība zinātnē, tehnoloģijās un 
digitālajā ekonomikā, tostarp MI jautājumos, un MI ietekme uz dzimumu līdztiesību”) 2020. gada aprīlis
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un izglītību attiecībā uz MI darbavietā, lai labāk izprastu MI risinājumu ietekmi;

8. uzsver, ka pieteikuma iesniedzēji un darba ņēmēji ir pienācīgi jāinformē rakstveidā par 
MI izmantošanu darbā pieņemšanas procedūrās un citos ar cilvēkresursiem saistītos 
lēmumos un par to, kā šajā gadījumā var pieprasīt cilvēka veiktu pārskatīšanu, lai 
iekārtas pieņemto lēmumu atceltu;

9. uzsver nepieciešamību nodrošināt, lai produktivitātes pieaugums, ko rada MI un 
robotikas izstrāde un izmantošana, būtu izdevīgs ne tikai uzņēmumu īpašniekiem un 
akcionāriem, bet arī uzņēmumiem un strādājošajiem, jo ar to ir jāuzlabo darba un 
nodarbinātības apstākļi, tostarp darba algas un ekonomiskā izaugsme un attīstība, kā arī, 
lai minētais produktivitātes pieaugums būtu izdevīgs sabiedrībai kopumā, jo īpaši 
gadījumos, kad ieguvumi tiek gūti uz darbvietu rēķina; aicina dalībvalstis rūpīgi pētīt 
MI iespējamo ietekmi uz darba tirgu un sociālā nodrošinājuma sistēmām un izstrādāt 
stratēģijas, ar kurām nodrošina ilgtermiņa stabilitāti, reformējot nodokļus un iemaksas, 
kā arī citus pasākumus mazāku valsts ieņēmumu gadījumā;

10. uzsver uzņēmumu ieguldījumu nozīmi formālā un ikdienējā apmācībā un mūžizglītībā, 
lai atbalstītu taisnīgu pāreju uz digitālo ekonomiku; šajā sakarībā uzsver, ka 
uzņēmumiem, kas izmanto MI, ir pienākums nodrošināt pienācīgu pārkvalifikāciju un 
kvalifikācijas celšanu visiem attiecīgajiem darbiniekiem, lai viņi varētu iemācīties 
izmantot digitālos rīkus un strādāt ar kobotiem un citām jaunām tehnoloģijām, tādējādi 
pielāgojoties mainīgajām darba tirgus vajadzībām un arī turpmāk nodrošinot savu 
nodarbinātību;

11. attiecībā uz jaunām tehnoloģijām, kuru pamatā ir MI, prasa piemērot piesardzības 
principu; uzsver pamatprincipu, ka cilvēkiem vienmēr ir jākontrolē iekārtas un MI un ka 
MI lēmumu pieņemšanai ir jābūt pārskatatbildīgai, apstrīdamai un attiecīgā gadījumā 
atgriezeniskai; uzsver, ka ir jāievēro MI drošuma un drošības standarti, un uzsver, ka 
šajā sakarībā ir svarīgi veikt regulāras pārbaudes un kontroli, lai novērstu MI kļūdainu 
darbību; atgādina, ka ir skaidri jānosaka atbildība par MI izmantošanu gan gadījumos, 
kad ir noticis nelaimes gadījums darbā, gan gadījumos, kad kaitējums ir nodarīts trešām 
personām;

12. uzsver, ka MI visā sistēmas ekspluatācijas ciklā, jo īpaši tad, ja to izmanto darba vietā, 
ir jābūt vērstam uz cilvēku, pārredzamam, fiziski un tehniski drošam un tam ir jāatbilst 
pamattiesībām un piemērojamiem normatīvajiem aktiem, tostarp Vispārīgajai datu 
aizsardzības regulai (VDAR); prasa izstrādāt stabilu sertifikācijas sistēmu, kuras pamatā 
būtu testēšanas procedūras un piesardzības princips, pateicoties kuriem, uzņēmumi 
varētu pierādīt, ka to MI produkti atbilst pamattiesībām un Savienības standartiem;

13. atgādina, ka Savienības nodarbinātības un sociālās jomas acquis pilnībā attiecas uz MI, 
un aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt pienācīgu izpildi un novērst visas 
iespējamās likumdošanas nepilnības; konstatē, ka Savienība, veicinot sociāli atbildīgu 
MI izmantošanu, var kļūt par pasaules vadošo rīcībspēku;

14. uzsver, cik svarīga ir kopēja Eiropas pieeja attiecībā uz MI ētiskajiem aspektiem; 
uzsver, ka jebkuram tiesiskajam regulējumam šajā jomā ir jābūt atbilstošam un 
balstītam uz visaptverošu ietekmes novērtējumu, lai nekavētu turpmāku inovāciju un 
darbvietu radīšanu; šajā sakarībā aicina izstrādāt MI ētisko aspektu Eiropas tiesisko 
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regulējumu, kas būtu samērīgs un kurā īpaša vērība būtu pievērsta darba pasaulei, 
tostarp darba ņēmēju tiesībām un darba apstākļiem; uzskata, ka īpaša uzmanība ir 
jāpievērš jauniem darba veidiem, piemēram, darbam darba grupās un platformās, kas 
izriet no jauno tehnoloģiju izmantošanas šajā kontekstā; uzskata, ka tiesiskajā 
regulējumā, kura mērķis ir reglamentēt tāldarba apstākļus visā Savienībā un nodrošināt 
pienācīgus darba un nodarbinātības apstākļus digitālajā ekonomikā, ir jāņem vērā arī MI 
ietekme; aicina Komisiju šajā sakarībā apspriesties ar sociālajiem partneriem, MI 
izstrādātājiem, pētniekiem un citām ieinteresētajām personām;

15. uzsver, ka MI un jebkādi ar to saistīti tiesību akti nekādā veidā nedrīkst ietekmēt 
dalībvalstīs un Savienības līmenī atzīto pamattiesību īstenošanu, tostarp tiesības vai 
brīvību streikot vai veikt citu darbību, kas ir raksturīga attiecīgās dalībvalsts darba 
attiecību sistēmā, saskaņā ar valsts tiesību aktiem un/vai praksi, vai ietekmēt tiesības 
apspriest, noslēgt un izpildīt koplīgumus vai īstenot kolektīvu rīcību saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem un/vai praksi;

16. uzsver, ka īpaša uzmanība ir jāpievērš datiem, kas ir savākti darba vietā ar MI palīdzību, 
jo īpaši, ja tos izmanto, pieņemot lēmumus par cilvēkresursiem; aicina sociālos 
partnerus MI ieviešanu kopīgi analizēt un uzraudzīt uzņēmumu līmenī; aicina Komisiju 
un sociālos partnerus analizēt nepieciešamību pēc īpašām normām par datu aizsardzību 
attiecībā uz MI izmantošanu darba vietā; uzsver, ka darba ņēmēji ir savu datu īpašnieki 
— pat pēc darba tiesisko attiecību beigām;

17. uzskata, ka jaunajā Prasmju programmā Eiropai ir jārisina problēmas, kas ir saistītas ar 
kvalifikāciju un zināšanu pielāgošanu un iegūšanu, ņemot vērā ekoloģisko un digitālo 
pārkārtošanos, tostarp MI ētiskos aspektus; uzsver, ka MI ētiskie aspekti un prasmju 
attīstība ētikas nolūkā ir jāiekļauj visās izglītības un apmācības programmās, kas ir 
paredzētas izstrādātājiem un cilvēkiem, kuri strādā ar MI; atgādina, ka izstrādātājiem, 
programmētājiem, lēmumu pieņēmējiem un uzņēmumiem, kas darbojas MI jomā, ir 
jāapzinās sava ētiskā atbildība; par ne mazāk svarīgu uzskata nepieciešamību 
nodrošināt, lai tiešajiem lietotājiem un patērētājiem tiktu sniegta visaptveroša 
informācija un lai šajā sakarībā regulāra informācijas apmaiņa notiktu starp visām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām;

18. atgādina, cik svarīga ir izglītība un nepārtraukta mācīšanās, lai iegūtu un pilnveidotu 
digitālajā laikmetā nepieciešamo kvalifikāciju un risinātu digitālās atstumtības 
problēmu; aicina dalībvalstis ieguldīt augstas kvalitātes atsaucīgas un iekļaujošas 
izglītības, arodapmācības un mūžizglītības sistēmās, kā arī pārkvalificēšanās un 
kvalifikācijas celšanas politikā attiecībā uz darba ņēmējiem nozarēs, kuras MI var 
ietekmēt negatīvi; uzsver, ka pašreizējam un turpmākajam darbaspēkam ir jānodrošina 
nepieciešamās rakstītpratības, rēķinpratības un digitālās prasmes, kā arī kompetence 
zinātnē, tehnoloģijā, inženierzinātnēs un matemātikā (STEM) un transversālas 
vispārīgās prasmes, piemēram, kritiskā domāšana, radošums un uzņēmējdarbība; 
uzsver, ka šajā sakarībā īpaša uzmanība ir jāpievērš nelabvēlīgā situācijā esošu grupu 
iekļaušanai;

19. uzsver, ka MI dzimumu nevienlīdzību un stereotipus pastiprināt nedrīkst, ar 
algoritmiem analogos neobjektivitātes un aizspriedumus pārveidojot par digitāliem 
aizspriedumiem;
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20. uzsver nepieciešamību nodrošināt, ka MI izstrādē, ieviešanā un izmantošanā tiktu 
iesaistīti cilvēki ar dažādu izcelsmi, tostarp sievietes, jaunieši, krāsu cilvēki un personas 
ar invaliditāti; atgādina, ka uz MI balstītām tehnoloģijām darba vietā ir jābūt pieejamām 
visiem, pamatojoties uz principu “izstrādāts visiem”;

21. konstatē, ka piekļuve MI risinājumiem ir cieši saistīta ar piekļuvi ātrdarbīgam 
internetam un tādēļ platjoslas pārklājumam vajadzētu būt prioritātei, lai izvairītos no 
diskriminācijas un nevienlīdzīgas piekļuves šīm tehnoloģijām;

22. konstatē, ka MI risinājumu iespējas balstās uz “lielajiem datiem”, un ir vajadzīga datu 
kritiskā masa, lai apmācītu algoritmus un pilnveidotu rezultātus; šajā sakarībā atzinīgi 
vērtē Komisijas priekšlikumu Savienībā izveidot kopēju datu telpu, lai stiprinātu datu 
apmaiņu un atbalstītu pētniecību, pilnībā ievērojot Eiropas datu aizsardzības 
noteikumus.
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